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A distribuição  espacial  da  diversidade  de  espécies  arbóreo-arbustivas  e  sua  relação
com  fatores  ambientais,  especificamente  características  do  solo  (umidade,
propriedades  físico-químicas),  topografia  e  condições  de  luz,  foi  estudada  em
diferentes escalas, nas Florestas Ciliares do rio Brejinho e do rio Piedosa, SE Brasil,
e  entre  as  microbacias.  A  composição  florística  e  as  variáveis  ambientais  foram
medidas no período de janeiro/2005 a março/2006 em 26 parcelas de 20 x 30 m, que
distavam  de  17  a  711m  entre  si,  no  sentido  nascente-foz,  totalizando  1,56  ha
amostrados em cada microbacia. A diversidade representada pelo índice de Shannon
foi correlacionada com a fertilidade, textura e topografia do solo representados pelo
eixo 1 da PCA, bem como pela umidade do solo e condição de luz na floresta. Para
testar  se  há  correlação  entre  a  diversidade  das  espécies  e  os  fatores  ambientais
mantendo os demais fatores controlados foi utilizado o teste de Mantel parcial. E foi
utilizada  a  análise  de  partição  aditiva  da  diversidade  para  testar  se  as  espécies  se
distribuem  aleatoriamente  nas  diferentes  escalas  espaciais:  entre  parcelas,  entre
parcelas  na  mesma  margem,  entre  margens  na  mesma  microbacia  e  entre
microbacias. A diversidade entre parcelas e margens numa mesma microbacia, foram
as que mais contribuíram para a  diversidade total.  Logo,  os  padrões  de diversidade
observados em escalas menores determinam o padrão observado em escalas maiores,
e  a  diversidade  em  escala  maior,  regional,  é  dependente  de  processos  ecológicos
locais,  resultando  em  variação  da  composição  de  espécies  entre  locais,  onde
principalmente  a  variabilidade  topográfica,  mas  também  a  textura,  e  fatores  a  elas
correlacionados,  como  umidade,  foram  os  responsáveis  pela  diversidade.  Assim,
somente  através  de  estudos  em diferentes  escalas  é  possível  identificar  a  escala  de
atuação e/ou a extensão dos efeitos da variabilidade local relacionados à diversidade.
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